
 

  

 LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAL 1º ANO FUNDAMENTAL - 2022  
  

A data para entrega dos materiais será divulgada posteriormente.  

       Solicitação: adquirir materiais sem personagens, preferencialmente sem estampas, para diminuir 

as distrações.  

 01 chapéu ou boné; 

 01 camiseta para aulas de Artes - usada – não precisa ser do Colégio, 2 nº maiores do que a criança 

usa;  

 01 tubo de repelente infantil creme ou gel; 

 01 tubo de protetor solar creme ou gel; 

 01 material dourado de madeira 111 peças; 

 01 pasta plástica transparente fina, com elástico, incolor; 

 01 tesoura sem pontas com o nome; 

 01 estojo; 

 01 caixa de lápis de cor (máximo 24 cores); 

 03 tubos de cola bastão 40 g; 

 05 lápis de escrever (Não adquirir lapiseira); 

 01 apontador com lixeira simples; 

 03 borrachas brancas e macias; 

 01 régua 30 cm, transparente, rígida; 

 02 cadernos pequenos de uma matéria com linhas, capa dura (capa lisa ou encapada com plástico 

não transparente), não espiral de 96 folhas; 

 01 Pen Drive – 8 GB para portfólio; 

 700 Folhas de papel A4 (Branca);   

 01 Pasta fichário universitário com 4 argolas cristal (265x345mm); contendo 130 plásticos 

240x325mm) Os plásticos devem estar colocados na pasta. 

 01 pacote com 100 palitos, 

 50 folhas papel colorido A4 com 5 cores (fluorescente),   

 01 bloco de papel A4 Vergê 120g branco (50 folhas) 

 01 caderno meia pauta 96 folhas – Experimenta Ciências, 

 02 caixas c/12 massa de modelar, 

 01 caderneta pequena espiral de 48 folhas – Ética 

 01 caderno de caligrafia horizontal de 48 folhas (comprimento 15 mm x largura 206 mm), capa lisa ou 

encapado com plástico de cor lisa, não transparente, 

 01 alfabeto móvel de madeira 130 peças, 

 01 pote de 250ml de tinta guache na cor violeta,   



 02 cartolinas. 

 Mochila (TAM. GRANDE) contendo:  

 Agenda do Colégio. 

A compra poderá ser efetuada na secretaria do colégio na primeira semana de aula.  

 01 garrafa d’água. 

Todos os materiais acima devem estar na mochila todos os dias.  

 Lancheira (TAM. GRANDE) que contenha dentro:  

 O lanche; 

 Uma toalha ou guardanapos para servir o lanche. 

 

Todos os materiais acima devem estar na lancheira todos os dias.  

 

Para cultivarmos a ordem e o zelo pelos materiais, solicitamos que os mesmos venham todos 

identificados com o nome completo da criança.  

 

OBS: sempre que necessário, solicitaremos a reposição dos materiais.  

 

OS MATERIAIS UTILIZADOS EM 2021 E QUE ESTIVEREM EM BOAS CONDIÇÕES PODERÃO SER 
APROVEITADOS.  

  

A COMPRA DOS LIVROS DE LITERATURA SERÁ SOLICITADA NO DECORRER DO ANO. 

 

NA PRÓXIMA PÁGINA, SEGUE A RELAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS E FORMATO DE COMPRA ON-LINE. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Projeto Pensamento Ação e Inteligência 

Autora: Marian Baqués 

Editora: SM 

  

SITE: 

https://www.submarino.com.br 

Cupom ou vale: LOGOSOFICO25 
*sempre em letra maiúscula 

Desconto: % para 25 os alunos 

  

   

● Frete é por conta do comprador. O material será enviado para o  

endereço solicitado via correio. 

● O parcelamento será de acordo com as regras do site 

Submarino.       

• Segue anexo no e-mail um tutorial detalhado para a compra. 

 

Vamos Aprender – Língua Portuguesa - 1 

Autora: Daniela Passos 

Editora:  SM 

 

LIVROS: 



SITE: 

https://www.experimentaciencias.com.br 

     

 

 

LIVRO: 

E-mail: atendimento@experimentaciencias.com.br 
Telefone: (19) 3514-6902 
WhatsApp: (11) 96799-8132 
 

Em caso de dúvidas acesse o passo a passo: 

https://sites.google.com/experimentaciencias.com.br/loja-experimenta 

 

 

mailto:atendimento@experimentaciencias.com.br
https://sites.google.com/experimentaciencias.com.br/loja-experimenta


 

SITE: 

www.listaescolar.distribuidoracuritiba.com.br 

 

CUPOM: LOGOSOFICO2022 
 

 

Desconto: 30 % para os alunos 

Período de Vendas: 01/12  

Parcelamento: X sem juros no cartão de crédito 4 

Prazo de entrega: 05/02 

Para compras a partir de 16 de janeiro, prazo de entrega até 20 dias. 

Opções de entrega: 

 

Local de entrega: Livrarias Catarinense Centro (sem custo), sedex ou 

transportadora. 

LIVRO: 

Projeto Ápis 1º Ano  – 

Matemática  

Autor :  Luiz Roberto Dante  

Editora :  Ática 

Irá solicitar um cupom (ao invés de login e senha). 
 

http://www.listaescolar.distribuidoracuritiba.com.br/

